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Vuosikertomus vuodelta 2018 
 
1. Yleistä 
 
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry, SVÄV on valtakunnallinen valo-, ääni- ja 
videosuunnittelijoiden ammattijärjestö ja taiteilija- sekä kulttuurijärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1992 
ja vuosi 2017 oli liiton 25. toimintavuosi ja 25-vuotisjuhlavuosi. 
SVÄV on yksi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n (Teme) jäsenjärjestöistä. 
SVÄV hyväksyttiin 2018 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöksi. 
 
Jäsenistö 
Jäsenistö koostuu valo-, ääni- ja videosuunnittelijoista sekä alan opiskelijajäsenistä.  
Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 230, vuoden 2017 lopussa 228, vuoden 2016 lopussa 217. 
 
Jäsenistöä muistettiin merkkipäivinä lähettämällä onnittelukortti, jossa lahjoitetaan 10 kappaletta aapisia 
merkkipäivän viettäjää kohden Suomen Pakolaisavun kautta kehitysmaiden lapsille. 
  
Vuosikokous 
Järjestön vuosikokous pidettiin 22.4.2018 Helsingissä, jossa mm. valittiin uusi hallitus. 
 
Hallitus 
Järjestön puheenjohtajana jatkoi Raisa Kilpeläinen. Varapuheenjohtajiksi hallituksen jäsenet valitsivat 
keskuudestaan Saija Raskullan ja Tomi Suovankosken. 
 
Hallituksen jäseninä toista kautta jatkoivat: Kimmo Karjunen, Vespa Laine, Aku Meriläinen ja Tomi 
Suovankoski. Uusiksi hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin: Viljami Lehtonen, Kimmo Modig, 
Crista Parviainen ja Saija Raskulla. Lisäksi hallitukseen kuuluivat opiskelijoiden edustajina seuraavat: Essi 
Santala, Hanna Rajakangas, Niklas Nybom ja Veli-Ville Sivén (kaikki TeaK/VÄS). Meriläinen ilmoitti olevansa 
kevätkauden 2019 estynyt osallistumaan hallitustyöhön. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui Säde-vetäytymiseen 
valitsemaan palkittavat. 
Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin 100,-/kk. Kokouspalkkiot olivat: puheenjohtajalle ja sihteerille 50,-
/kokous ja muille hallituksen jäsenille 35,-/kokous. Kokouspalkkio maksettiin myös opiskelijakentän 
edustajille. 
 
Toimihenkilöt 
Hallituksen tukihenkilönä toimi Temen tiedottaja Anne Saveljeff. Järjestön toimisto sijaitsi Temen 
toimistotiloissa Teatterikulmassa Meritullinkadulla, Kruununhaassa. Joulukuussa toimisto muutti Kamppiin, 
Hietaniemenkatu 2:een sisäilmaongelmien vuoksi. 
 
Temen toiminnanjohtajana ja SVÄV:n talousasiantuntijana toimi Karola Baran. Järjestön palveluksessa olivat 
lisäksi työehtoasiantuntijat Sami Hiltunen, Anu Suoranta ja Marika Väisänen. Jäsenrekisterin hoitajana ja 
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toimistosihteerinä toimi Tanja Tiukkanen. Kirjanpidon hoiti Sanna Wälläri. Temen puheenjohtajana toimi 
Kalle Ropponen. 
 
Tiedotus 
Vuonna 2017 Temessä tehtiin viestintäuudistus. Nettisivut uudistettiin visuaalisempaan muotoon ja samalla 
myös SVÄV:n nettisivut saivat uuden ilmeet www.teme.fi/sväv. Temen viikkokirjeestä tuli sähköinen uutiskirje 
ja se ilmestyy kerran viikossa. Meteli-lehti siirtyi osaksi nettisivuja ja siellä julkaistaan uutta sisältöä 
viikoittain. Vuoden 2018 syksyllä päätettiin selkiyttää verkkosivuja erityisesti Metelin osalta, mutta uudistus 
siirtyi keväälle 2019. 
 
Raisa Kilpeläinen ja Vespa Laine toimivat Temen Meteli-lehden toimitusneuvostossa. 
SVÄV:n jäsenet saivat yleisen temeläisen tiedotuksen lisäksi täsmätiedotteita jäsenrekisterin kautta. 
SVÄV:lla on myös omat sivut ja omat ryhmät sosiaalisessa mediassa, Facebookissa sekä Säde-sivut 
verkossa. 
 
Talous   
Temen liittokokouksessa vahvistetaan vuosittain jäsenjärjestöjen jäsenmaksuosuudet. Samalla määritellään 
takuu- eli minimitaso, jotta kaikkien jäsenjärjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset pysyisivät ennallaan.  
 
Järjestön tuotot muodostuvat jäsenmaksutuloista. Temen jäsenmaksuina perittiin jäseniltä 1,6% palkasta. 
Opiskelijajäsenen vuosimaksu oli 36 euroa. Mikäli O-jäsen kuuluu työttömyyskassaan, oli maksu 1,6 %. 
Yrittäjä- ja kannattajajäsenmaksu oli 180 euroa/vuosi. 
 
Liiton tulos sekä taseen loppusumma käyvät ilmi erillisestä talouden toimintakertomuksesta. 
SVÄV omistaa yhdessä muiden temeläisten liittojen kanssa osuuden Resteme Oy:stä. Yhtiö omistaa 
Berliinissä kaksion, joka on tarkoitettu Temen jäsenten vuokraamaan vierailukäyttöön. Resteme Oy osti 
asunnon toukokuussa 2012. Asunnon käyttöaste on liki 100%. Asunnon hallinnointiin ja vuokraukseen liittyvä 
asiointi tehdään Temen toimistossa. Sähköisiin tiedusteluihin vastasi SET ry:n jäsen Salla Hämäläinen. 
Resteme Oy:n hallituksessa SVÄV ry:tä edusti Kimmo Karjunen. 
 
Muutoin järjestön omaisuus on OP-varainhoidon kautta sijoitetuissa rahastoissa. Loput omaisuudesta 
koostuu pääosin jäsenmaksu- ja pankkisaamisista. 
Temen kirjanpitoa hoiti Sanna Wälläri. Lisäksi jäsenistölle palveluja tuottivat Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n 
toiminnanjohtaja, lakimiehet, tiedottaja ja rekisterinhoitaja. Tilintarkastajana toimi KHT Lotta Kauppila. 
 
Vuoden aikana niistä SVÄV:n jäsenistä, jotka kuuluivat Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan, oli 
työttömänä 34 jäsentä (2017: 45; 2016: 53; 2015: 44; 2014: 35). Keskimäärin jäsenen työttömyys kesti 124,6 
päivää (2017: 126,1; 2016: 108,3; 2015: 132,9; 2014: 132,8; 2013: 85) päivää. Ansiopäivärahan suuruus oli 
keskimäärin 67,11 euroa päivä. Työttömänä olleiden lukumäärä laski edellisvuodesta, mutta työttömyyden 
kesto oli pidempi. 
 
2. Edunvalvonta 
 
Teme neuvottelee alakohtaisia työehtosopimuksia työnantajaliitto Paltan sekä Suomen Teatteri ry:n kanssa ja 
lisäksi yrityskohtaisia työehtosopimuksia Yleisradion, Mediaringin ja Tikkurilan teatterin 
kanssa. Temen kahdeksan työehtosopimusta ovat: 

• Teatterialan työehtosopimus   
• Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus   
• Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan työehtosopimus   
• Tanssinopettajien työehtosopimus   
• Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus   
• Mediaringin työehtosopimus   
• Teme-sopimus Yleisradion omatuotannoissa työskentelevien ohjaajien, lavastajien, 

pukusuunnittelijoiden, koreografien ja tanssijoiden työehdoista   
• Tikkurilan talokohtainen työehtosopimus   

   
Työehtosopimusten neuvottelut ajoittuivat vuodenvaiheen 2017–2018 molemmin puolin.   
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Teatterialan työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 15.2.2018. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 ja 
palkankorotukset yhteensä 3,48%. Ensimmäinen korotus on yleiskorotus 1.5.2018 alkaen 28 euroa, kuitenkin 
vähintään 1,29 %. 
 
Keskustelu esittävien taiteilijoiden matkakustannuksista jatkui. Keskusteluja käytiin SVÄV:n hallituksessa ja 
Temen freelancer-työryhmässä, sekä yhdessä työnantajaliitto Stefin kanssa. Teme päätti riitauttaa asian ja 
viedä sen työtuomioistuimeen. Toimintavuoden loppuun mennessä ratkaisua ei ollut vielä tullut. 
 
Temessä Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n tekemä vuosien selvitystyö saatiin vihdoin lobattua 
eduskuntaan. Toimintavuoden aikana professori Seppo Koskinen toimi selvitysmiehenä ja päätti esittää 
Suomeen Allianssin kokeilumallia tanssijoille ja näyttelijöille. Teme, Suomen Teatterit ja Näyttelijäliitto 
perustivat osakeyhtiön, joka ryhtyy toimimaan Allianssi-työnantajana. 
 
3. Koulutus 
 
SVÄV järjestää ammatillista koulutusta jäsenille ja sai niiden järjestämiseen AVEKilta apurahaa. Vuonna 
2017 saadusta apurahasta siirrettiin vuodelle 2018 osa ja vuonna 2018 saatiin Avekilta 1500 euroa lisää 
sekä Temeltä 1000 euroa. Osa Avekin avustuksesta siirrettiin käytettäväksi keväällä 2019, jolloin 
järjestetään Säde-keskustelutilaisuus. 
 
Valo-, ääni- ja videoajon synkronointi esityksissä -koulutus järjestettiin 2.12.2018 klo 11–17 VÄS:n tiloissa 
Helsingissä. Koulutuksessa käsiteltiin esimerkkien ja työpajatyöskentelyn kautta, kuinka useita eri 
suunnittelun osa-alueita: ääntä, valoa ja videota voidaan hallita yhden tietokoneohjelman avulla esitysten 
ajotilanteissa. Kurssilla opittiin yhdistämään monimutkaisia ajolistoja ja ohjattiin ajo-ohjelman sujuvaan 
käyttöön. Käytössä ajo-ohjemana oli uusin versio Qlab-ohjelmasta, jonka hallitseminen on suunnittelijoille 
tänä päivänä todella tärkeää. Lisäksi tutustuttiin Enttec-valmistajan DMXis-laitteeseen jonka avulla onnistuu 
mm. MIDI-komentojen kääntäminen DMX-muotoon Ableton Live-ohjelmassa. 
 
Kurssi suunnattiin ensisijaisesti jäsenillemme sekä muille temeläisille. Se oli tarkoitettu sekä freelancereille 
että eri tuotantotahoihin ja teatteritaloihin kiinnitetyille suunnittelijoille ja taiteilijoille. Mukaan saivat tulla myös 
muut aiheesta kiinnostuneet. Kurssin hinta oli 15€ temeläisiltä ja 30€ muilta.  Kouluttajina toimivat 
äänisuunnittelija Antti Puumalainen, valo- ja videosuunnittelija Jonathan Miller ja äänisuunnittelija Viljami 
Lehtonen.  
 
Musiikin teko & äänen muokkaus iPadilla -koulutus järjestettiin 12.5.2018 klo 10–16 VÄS:n tiloissa 
Helsingissä. Työpajassa perehdyttiin iOS-pohjaiseen äänenkäsittelyyn ja musiikin tuottamiseen. Koulutus on 
maksuton ja se on avoin kaikille SVÄV:n ja Temen jäsenille.  
Koulutuksessa keskityttiin kahteen osa-alueeseen: 1) biitti- tai luuppi pohjaiseen tekemiseen ja 2) 
granulaariseen äänenmuokkaukseen. Opettajana toimi Kimmo Modig joka tekee musiikkia Biitsi-duossa 
sekä tekee äänistrategiaa ja -suunnittelua TOCC Oy:ssä. Kimmo on opettanut vuodesta 2009 lähtien eri 
kouluissa ja yliopistoissa. 
 
Mestojen internet – some ja koneäly osana esittäviä taiteita -koulutus järjestettiin 7.4.2018 klo 10–18 VÄS:n 
tiloissa Helsingissä. SVÄV:n kutsui koulutukseen jäsenten lisäksi myös VÄS:n opiskelijat ja kaikki Temen 
jäsenet. 
Koulutuspäivä oli kaksiosainen. Aamupäivällä tutustuttiin case-esimerkkien kautta someen ja koneälyyn 
kytkeytyviin teoksiin. Tämän jälkeen jatkettiin pienryhmissä hands on -koulutusta, jossa tutustuttiin somen ja 
koneälyn avoimiin rajapintoihin (API). Rajapinnoista haettiin dataa, jota välitettiin OSC:lla eri ohjelmistojen 
käytettäväksi. Kouluttajana toimi Aku Meriläinen. Koulutuspäivän hinta jäsenille oli 30€ ja opiskelijajäsenille 
se oli ilmainen. 
 
4. Jäsentoiminta 
 
Säde-palkinnot  
Säde-palkintojen saajat valitsee SVÄV:n hallitus. Säde-palkinnot ovat kunniamainintoja, joita on haettu 
vuodesta 2007 alkaen. 
 
Thalia-juhlassa 9.4.2018 KOM-teatterissa SVÄV jakoi Valo-, Ääni- ja Video-sädepalkinnot. Vuoden 2018 
Thalia-juhlaan valmistettiin uudet Säde-kiertopalkinnot. 
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Valosäde: Ville Seppänen, Seuraavat 500 vuotta, Espoon kaupunginteatteri 
Äänisäde: Tuomas Norvio ja Mikko Perkola, Licking Things, Zodiak – Uuden tanssin keskus 
Videosäde: Sanna Malkavaara, Kybersielut, Turun kaupunginteatteri 
 
Säde-sivuja sadepalkinto.wordpress.com ylläpitivät Aku Meriläinen (syksy) ja Raisa Kilpeläinen (kevät). 
 
Pikkujoulut 
SVÄV ja Suomen OISTAT-keskus ry sekä TeaK/VÄS järjestivät yhteiset pikkujoulut 7.12.2018 Vässillä. 
 
Audiokilta 
Vuonna 2011 aloittanut Audiokilta, joka on äänen kanssa työskentelevien vapaamuotoinen, alan 
ammattilaiset kokoava kilta, jatkoi toimintaansa. Audiokillan Facebook-ryhmä toimii vertaisfoorumina, tiedon 
ja tapahtumien jakajana. 
 
5. Edustukset ja järjestöyhteistyö 
 
SVÄV on yksi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n jäsenjärjestöistä. SVÄV:lla on edustus Temen 
hallituksessa. Järjestön edustajina Temen hallituksessa olivat Raisa Kilpeläinen, Tomi Suovankoski ja 
Kimmo Modig. Temen puheenjohtajana oli Kalle Ropponen.  
 
Metelin toimitusneuvostoon kuului Raisa Kilpeläinen ja Vespa Laine. 
Temen TES-työryhmään kuului Raisa Kilpeläinen ja Tomi Suovankoski. 
Temen VOS-työryhmään kuuluivat Raisa Kilpeläinen ja Tomi Suovankoski. 
Freelance-ryhmän työskentelyyn osallistui Raisa Kilpeläinen. 
 
Järjestö pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön muiden Temen jäsenjärjestöjen kanssa mm. TES- ja 
allianssikysymyksissä. 
 
SVÄV on Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton jäsen. SVÄV oli yhteisöjäsenenä Suomen valoteknillisessä 
seurassa ja Suomen OISTAT-keskus ry:ssä. Karjunen, Kilpeläinen ja Laine osallistuivat OISTAT:n 
hallitustyöskentelyyn. SVÄV oli myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 
valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa. 
 
6. Lopuksi 
 
Yleisesti ottaen järjestön toimintavuosi oli onnistunut ja sujui suunnitelmien mukaisesti. SVÄV:n ääni tuli 
kuulluksi Temen hallituksessa ja sen työryhmissä. 
Järjestön tulevaisuus näyttää vakaalta ja talous on tasapainossa. 
SVÄV:n hallitus toivoo jäseniltä aktiivista yhteydenpitoa ja osallistumista järjestön toimintaan.  
 
 
 
Helsingissä 26.3.2019 
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